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Gemeentelijke basisschool Goede Lucht 

vernieuwt speelplaats via innovatief concept

Op dinsdag 7 november wordt om 15u30 de nieuwe, innovatieve en unieke speelplaats van de 

gemeentelijke basisschool Goede Lucht ingehuldigd. De nieuwe speelplaats kwam er op initiatief 

van schepen voor Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex  en de leerkrachten van de school, met 

de steun van Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het schepencollege.  Het project geniet 

overigens de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Voorzitter van het VGC-

College Guy Vanhengel.

Leren lezen, schrijven, rekenen,... In het lager onderwijs leren de kinderen heel wat vaardigheden 

die later heel belangrijk zijn. Maar kinderen blijven kinderen en moeten naast al dat gelees, 

geschrijf en gereken ook de kans krijgen om zich uit te leven en eens goed zot te doen. Dit hebben 

ze bij de Anderlechtse gemeentelijke basisschool Goede Lucht goed begrepen en daarom kwamen 

ze met een revolutionair plan.  Gedaan met die saaie betonnen speelplaats! Welkom aan onze 

nieuwe speelplaats vol natuur en ontspanning! Zo werd, onder andere, de huidige moestuin 

doorgetrokken naar de speelplaats om samen een geheel te vormen, zodat de kinderen hier tot 

rust kunnen komen. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van de VGC, die het 

overgrote deel van de kosten op zich nam.

Schepen van Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex is zeer tevreden over het project en wou het 

volgende kwijt: “Het is zeer belangrijk dat de kinderen op school leren lezen, schrijven en rekenen,  

maar dit is niet alles. De sociale vaardigheden zijn namelijk ook heel belangrijk en door dit  

innovatieve concept worden de kinderen gestimuleerd om niet alleen zelfstandiger, creatiever en  
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verantwoordelijker te worden, maar bovendien is de speelplaats gewoon ook heel leuk.”

U bent welkom op de grote opening op dinsdag 7 november om 15u30.

Afspraak in de gemeentelijke basisschool Goede Lucht: 

Séverineplein 1A, 1070 Anderlecht

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht 

via 02 558 09 91


	Informatiecel 

